
 

   JITŘENKA 

      Listopad 2016 

 
 

Teplý říjen - studený listopad. 

 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

 

Studený listopad - zelený leden. 

 

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.



Zápis  z  jednání  komise  obyvatel  domova  pro  seniory  ze dne 

7.10.2016 

 

Přítomní :     A  Vladimír Dostál,  Judita Kothajová,  

                      D      Ludmila Třísková,  Katarina Savočková, Emilie Urbášková 

 

Zaměstnanci : Mgr. M. Janoušek Bc. R. Holasová,  Z. Kolářová DiS.  

 

1) Informace, dotazy, sdělení :  
p. Mgr. Janoušek  sdělil, že od nového roku by byl výbor obyvatel pojat 

otevřenou formou, aby své názory mohli sdělit i ostatní obyvatelé. Bylo 
by to vždy první čtvrtek v měsíci. Přesný termín, místo a  hodina bude 
ještě projednána, upřesněna a připomenuta prostřednictvím plakátků. 

p. Mgr. Janoušek informoval, že od 1.10.2016 nastoupila do pracovního 
procesu nová nutriční terapeutka paní Ilona Bednárová, která má mnoho 
zkušeností a bohatou praxi v oboru.  

     Dále pan ředitel informoval: projekt na budovu D a bývalý penzion by 
měli projektanti zpracovat do konce listopadu. Asi v polovině roku 2017 
by se mělo pomalu začít s rekonstrukcí bývalého penzionu ( klubu 
důchodců). 

       Ke konci října 2016 se začne s opravou střechy budovy A. V Areálu bude 
zvýšený ruch. Rekonstrukce střechy by měla být dokončena do 21. 
listopadu 2016. 

       V některých pokojích se budou měnit radiátory kvůli malé výhřevnosti. 
 

Z. Kolářová – informovala o akcích, které budou probíhat v měsíci říjnu. 
 

 

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :    

 V pátek  11.11. 2016 v 9,00hod,v   malé  společenské místnosti  

budova A.    

Zapsala :  Z. kolářová 

 



SVÁTKY – LISTOPAD 

 4.11. Karel - Poul 

19.11.  Alžběta – Sedláčková 

24.11. Emílie – Krumplová,  Urbášková 

30.11. Ondřej –  Kúkol 

NAROZENINY - LISTOPAD 

5.11. Petr Krúpa, Milada Švarná 

6.11. Marie Šauerová 

11.11. Františka Kocarová, Jarmila Macková 

12.11. Emilie Krumplová 

13.11. Milada Bednářová 

16.11. František Strnad 

17.11. František Hrabal 

19.11. Jarmila Grossová 

20.11. Viola Marešová 

24.11. Vladimír Dostál 

25.11.Bohumila Luterová 

28.11. Jaromír Špaček 

29.11. Františka Chaloupková 

30.11. Milan Lacina 



V měsíci říjnu  nastoupili do domova pro seniory: 

Josef Dvořák ze  Svitav 

Dvořáková Libuše ze  Svitav 

Pavel Chrpa z Borušova 

 Agnesa Svobodová ze Svitav 

Helena Sýkorová z Moravské Třebové 

Viola Marešová z Třebovic 

 

 

 

V měsíci říjnu z domova vystoupil: 

Jaromír Juda 

 

V měsíci říjnu zemřeli:  

4.10. František Kalas 

7.10. Marie Mazancová 

17.10. Jiřina Ďulíková 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Oddělení ,,A“ 

Na oddělení A se scházíme každou středu, abychom společně relaxovali a 

dozvěděli se něco poučného o alternativních metodách. 

V rámci tréninku jemné motoriky skládáme čistící ubrousky na všechna 

oddělení ,,áčka“. 

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů nás 3.10. navštívil Ing. Bílek, vyprávěl 

i zatančil. 

S pěveckým souborem jsme navštívili Rozstání, kde jsme zazpívali na kulturní 

akci. 

Bohužel, počasí nám nepřálo a již jsme nemohli na procházky do naší podzimní 

zahrady. 

         Pavla Skoupá 

 

Oddělení ,,D“ 

10.10. na odd. D byl vzácný den: Do našeho kolektivu sestřiček  a klientů přibyla 

dvě koťátka: - mourovaté jménem ,,ČIP“ a bílé jménem ,,DEJL“. Mají 

vybudovaný domeček, svoje papání a kočičí záchod na dosah svých tlapek. Ještě 

mají trošku blešek, ale za chvíli budou pryč. Lidičky je až do večera chodili 

okukovat, koťátka zatím vystrašená, bojácná. 

31.10.2016 Vzpomínka na dušičkové kavárničce patřila naší zesnulé klientce, 

která velmi ráda navštěvovala tyto kavárničky a přednášela nazpaměť v 



úctihodném věku básničky. Zanechala jsem si od ní vzpomínku a krásné dvě 

básně mi napsala. Dovolte mi, abych se s vámi o ně podělila. 

Náš tatíček 

Náš tatíček, Bůh ho živ! 

Na nás vždycky myslel dřív. 

Na chleba nám másla přidal, 

sám jen suché kurky jídal. 

 

Náš tatíček vesele 

prvně skočil z postele. 

Oral, kopal, hroudy třískal, 

ani slovem nezastýskal. 

 

Večer, v milé hodině 

všecky nás měl na klíně. 



U sebe nás v noci choval, 

duchnu pořád přitahoval. 

 

Teď jsou děti tu a tam, 

tatíček tu zůstal sám. 

Hlava se mu klepe, točí, 

vlhké jsou ty staré oči. 

 

Všem nám pomoh do světa.  

Teď, kdy hlava prokvétá, 

po stavení chodí, sedá,  

staré časy pořád hledá. 

Děti moje, děti zlaté, 

zda na tátu vzpomínáte? 

 



31.10.2016 Dušičková kavárnička D2 

Památka zesnulých – tento svátek jsme si připomněly a zavzpomínaly na 

všechny zesnulé na odpolední kavárničce.  

S klientkami jsme si upekly jablečnou šlehanou buchtu a upekly jablíčka z naší 

zahrady. S kávou nebo čajem jsme si na upečené dobrotě moc pochutnaly.  

Dále jsme si připomněly tradice spojené s tímto svátkem a na rozloučenou jsme 

si zazpívaly známé písničky. 

 

V měsíci říjnu se volnočasové aktivity zaměřovaly na procvičení jemné 

motoriky, oblíbeným společenským hrám. Procvičovaly jsme i paměť a 

nechybělo ani sledování filmů různých žánrů. 

 

        Jana Kranichová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10.2016 

Není nad to, udělat z obyčejného pondělního odpoledne odpoledne 

neobyčejné. Třeba ho strávit v kinokavárně. Nad šálkem dobré kávy, u filmu 

„Na stupních vítězů“ a se vzácným hostem. Naše pozvání přijal Ing. Alois Bílek, 

taneční mistr, stepař, sportovec a životní optimista. Přivedl s sebou svoji 

taneční partnerku slečnu Michaelu Bednářovou, studentku Gymnázia Moravská 

Třebová. 

Hodně se vyprávělo a ještě více tančilo. Viděli jsme ukázky hip hopu, 

rockenrollu i stepu. Tímto ještě jednou našim hostům velmi děkujeme za 

příjemně strávený čas. 

        Erika Jarůšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnocení stravy klienty / září 2016
snídaně oběd večeře

polévka hlavní.j.

1. 2 1,8 1,8 2,5 V - lečo

2. 2,2 1,3 1,5 1,9

3. 2,4 1,7 2,1 2,4

4. 1,8 1,5 1,8 2

5. 2,1 1,5 1,8 1,8

6. 2 1,7 2 1,7

7. 1,8 1,6 1,8 1,7

8. 1,6 1,9 2,4 2,4

9. 2,2 1,7 1,6 2,2

10. 2,1 1,8 2,1 2,4

11. 2,2 1,7 1,9 2,2

12. 2 2,3 1,5 2

13. 2 1,8 2,4 1,8

14. 2,2 1,8 1,8 2,5 V - zeleninový salát

15. 2,1 2 1,8 2,1

16. 2,4 1,8 1,6 2,5 V - francouz. Brambory

17. 2,1 1,9 2,1 2,2

18. 1,9 1,7 1,7 1,9

19. 1,9 1,9 2,4 2,5 V - luštěninový prejt

20. 2,1 1,9 2 2,1

21. 2,2 1,8 1,8 2,3

22. 2 1,7 1,8 2,5 V - italské těstoviny

23. 2,1 2,2 1,7 2,5 V - vepř. Kostky

24. 2,2 1,3 1,6 1,9

25. 2 1,9 1,6 1,5

26. 1,8 1,8 2 2,4

27. 2 1,5 1,5 1,9

28. 2,1 1,7 2 2

29. 1,9 1,9 2,3 2,3

30. 2 2 2,4 2,3

11 kompletně vyplněných hodnocení



Váš charakter vytváří váš osud. Šokující odpověď dalajlámy 

  

 

V debatě u kulatého stolu se brazilský teolog Leonard Boffa zeptal tibetského 
dalajlámy: “Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?” 

Leonard si tuto situaci živě vybavuje: „Myslel jsem, že řekne tibetský 
buddhismus nebo východní náboženství, jež jsou mnohem starší než 
křesťanství. Nicméně Dalajláma se odmlčel, pohlédl mi do očí a usmál se. To mě 
překvapilo, neboť jsem si byl vědom jízlivosti v mé otázce.„ 

Co z tebe udělá lepšího člověka? 

Dalajláma odpověděl: “Nejlepší náboženství je to, které z tebe udělá lepšího 
člověka.” 

Leonard byl z této odpovědi v rozpacích a zeptal se: “A co mě udělá lepším?” 

Dalajláma odpověděl: “Cokoli, co tě udělá více soucitným, citlivým, objektivním, 
milujícím, lidským, odpovědným, etickým. Náboženství, které tohle dokáže, je 
pro tebe tím nejlepším. 

Důležité je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se chováš v práci, ve 
společnosti, před světem. 

Pamatuj, vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek 

Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká se rovněž všech vztahů – k 
lidem, zvířatům, rostlinám, světu. Jestliže se chovám dobře, dostanu zpět 
dobro. Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí se mi zlo. Pamatuj, že vesmír je 
ozvěnou tvých skutků a myšlenek. 



Budeš mít to, co přeješ ostatním. Být šťastný není záležitostí osudu. Je to věc 
volby. 

Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova. 
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky. 
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky. 
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter. 
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud. 

Osud je tvůj život. 

          

 

 

 

 

 



 

 


